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AGORA É COM TODOS NÓS 
O SNESup aprovou em Conselho Nacional do passado sábado, cujas conclusões 
foram largamente divulgadas, um conjunto de acções, designadamente a 
realização de jornadas de defesa da autonomia e da qualidade e a convocação 
de dias de indignação, que terão de ser necessariamente preparados a nível de 
instituição, por associados e não associados, ao longo de todo o presente ano 
lectivo. A estrutura do sindicato pode quando muito prestar apoio que 
empreste uma maior visibilidade às iniciativas mas, bem vistas as coisas, muitos 
colegas têm eles próprios um fácil acesso à comunicação social nacional, 
regional e local.  



A aparente passividade do ensino superior perante as medidas tomadas para 
2011 explica em larga medida por que razão em 2012 se foi ainda mais longe. 
Cabe a todos nós criar "razões" para que em 2013 e anos seguintes estas não se 
repitam nem sejam ainda agravadas. 
 
É devida especial referência ao papel dos dirigentes das instituições, aos quais 
apelamos para um mais regular diálogo e cooperação com o SNESup e aos quais 
vamos formular propostas que minimizem os danos. 
 
Em relação ao próximo dia 24 de Novembro a Direcção do SNESup divulgará 
proximamente a forma de concretização das iniciativas, designadamente a 
emissão de pré-aviso de greve, autorizadas pelo Conselho Nacional. 
 

_______________________________________________________________ 

 

A CONCENTRAÇÃO NA COMUNICAÇÃO SOCIAL 
A concentração de docentes e investigadores frente às instalações do Ministério 
da Educação e Ciência, na avenida 5 de Outubro, promovida pelo SNESup no 
passado dia 29 de Outubro, teve uma vasta cobertura nos órgãos de 
comunicação social. Ao todo, foram mais de trinta os órgãos (entre os quais 
Lusa, TSF, Expresso, Sol, RR, Antena 1, DN) que deram realce a este momento 
simbólico que visou chamar a atenção para o desrespeito implícito nas 
propostas incluídas no Orçamento de Estado para 2012, com destaque para 
todos os canais televisivos nacionais generalistas (RTP, SIC e TVI). 
 
A todos os Colegas que participaram nesta acção e que contribuíram para o seu 
sucesso aqui deixamos uma palavra de agradecimento. 
 

_______________________________________________________________ 

  

CONTRATAÇÃO COLECTIVA NO ENSINO SUPERIOR:  
OS PRIMEIROS ACORDOS 

O SNESup chegou a acordo com duas instituições de ensino superior 
relativamente ao clausulado dos "acordos colectivos de entidade empregadora 
pública" cuja celebração tem vindo a propor a instituições universitárias e 
politécnicas, depois de prévia circulação entre os seus associados. 
 
Em ambos os casos, foram aceites pelo SNESup as contra-propostas formuladas 
pelas instituições. O sindicato pediu, em consequência a extinção dos processos 
de conciliação abertos junto da DGAEP, pedido que mereceu o acordo dos 
respectivos árbitros conciliadores. 
_______________________________________________________________ 

 



ESTABILIDADE DOS CONTRATOS 

As preocupações quanto à estabilidade contratual ganham força quando se 
conhece não só o alcance das restrições orçamentais mas também 
"pormenores" como a imposição a cada instituição de um objectivo de redução 
anual de 2 % de efectivos, docentes e não docentes. 
Leia no Fórum SNESup 
- http://forumsnesup.wordpress.com/2011/10/17/contratos-a-zona-de-
estabilidade/ 
- http://forumsnesup.wordpress.com/2011/10/18/contratos-zona-de-
turbulencia/ 
- http://forumsnesup.wordpress.com/2011/10/19/contratos-zona-de-choque-e-
pavor/ 
 

Por outro lado, é bom recordar que as não-renovações de contrato não são a 
custo zero. Leia em "Pareceres Jurídicos e Jurisprudência" do nosso site a texto 
do Dr. Paulo Veiga e Moura sobre indemnizações por não-renovação de 
contratos a termo certo. 
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/informacao_juridica_pvm_caducidade_cont
ratos_termo.pdf 
 

_______________________________________________________________ 
 

SNESup REUNE COM PRESIDENTE DO IPPORTALEGRE 

Reuniu no passado dia 27 de Outubro uma delegação do SNESup composta por 
António Vicente, Presidente da Direcção, Luís Baptista, Delegado Regional e 
Delegado Sindical da ESTG, e Rui Pulido Valente), Delegado Sindical da ESTG, 
reuniu com o Presidente do Instituto Politécnico de Portalegre, Professor 
Doutor Joaquim Mourato, que se fez acompanhar pelo Vice-Presidente e pelos 
Administradores do Instituto e dos Serviços Sociais. 
 

Realçando o tom cordial em que decorreu a reunião, o SNESup apresentou um 
conjunto de problemas que tem vindo a identificar relativos à avaliação de 
desempenho e sua implementação nas diversas Escolas tendo o Presidente do 
IPP assumido o compromisso de dar indicações para que as grelhas possam ser 
testadas nos diversos Departamentos destacando ainda que o processo de 
avaliação será revisto no final do primeiro período de avaliação. 
 

Foi ainda abordada na reunião a proposta de Orçamento do Estado para 2012 e 
o seu impacto ao nível do IPP. O Presidente do IPP referiu que neste quadro o 
PROTEC e outros apoios à formação avançada dos docentes terão de ser 
suspensos já no próximo ano lectivo se entretanto o Ministério não 
disponibilizar o dinheiro correspondente ao programa. Informou ainda que 
existe a possibilidade de não renovação de alguns contratos de docentes já 
neste 2º semestre lectivo assumindo desde já o compromisso de tentar não 
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criar situações de desemprego por falta de verbas tendo o SNESup chamado a 
atenção para a necessidade de uma maior partilha de informação e 
envolvimento dos docentes na vida da instituição e nas decisões para fazer face 
aos constrangimentos financeiros devendo, em qualquer dos casos, ser sempre 
salvaguardados os direitos dos docentes. O SNESup foi ainda informado sobre 
dificuldades do IPP relativas ao cumprimento da participação própria do IPP nos 

projectos tendo sido assumido que serão assegurados os projectos em 
funcionamento mas para o futuro não existirá capacidade para assegurar 
projectos que não sejam financiados a 100%. 
 

_______________________________________________________________ 
  

MINISTRO QUEBRA O SILÊNCIO  
EM ENTREVISTA AO PÚBLICO 

As declarações feitas sobre o Ensino Superior não adiantam grande coisa 
relativamente ao que já se conhecia através da proposta de Orçamento de 
Estado.Para além dos cortes nos orçamentos das instituições e nos salários dos 
docentes,Nuno Crato destaca a necessidade de racionalização da rede, as fusões 
entre instituições e uma nova fórmula de financiamento das instituições para o 
próximo ano.  Quanto à investigação aponta para uma racionalização e 
renegociação procurando continuara apoiar e reforçar o apoio à excelência. 
É mais um discurso vago, onde não se concretizam medidas nem se vislumbra 
uma estratégia de fundo. 
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/31102011_Publico.pdf 
 

_______________________________________________________________ 
  

EVENTOS 

Colóquio Internacional “Economia Solidária: uma semente de futuro” 
Faculdade de Economia – Universidade de Coimbra 
3- 4 de Novembro de 2011 
http://www.ces.uc.pt 
  

Ciclo de Conferências “ A Tecnologia na Construção” 
8 Novembro 2011 
Auditório do Centro de Congressos do Laboratório Nacional de Engenharia Civil 
 tecnologia.construcao@teixeiraduarte.pt 
  

Conferência Europeia  
"Higher Education in the Framework of the 2020 European Union's Strategy" 
Centro de Excelência Jean Monnet – Faculdade de Direito da Universidade de 
Lisboa 
10-11 Novembro 2011 
http://excelencia.campus.ul.pt/ 
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Conferência "Portugal e as Organizações Internacionais" 
Instituto de História Contemporânea – Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 
da Universidade Nova de Lisboa 
10 -11 Novembro 2011 
 http://www.ics.ul.pt 
 
I Congresso de Arqueologia do Alto Ribatejo 
Centro de Pré-História do Instituto Politécnico de Tomar, Instituto Terra e 
Memória, Centro de Interpretação de Arqueologia do Alto Ribatejo, Museu de 
Arte Pré-Histórica de Mação, Instituto Politécnico de Tomar 
 Centro Cultural Vila Nova da Barquinha 
11-12 Novembro 2011 
http://www.ipt.pt 
 
II Jornadas Luso-Alemãs 
Departamento de Línguas e Literaturas Modernas – Universidade dos Açores 
 11-12 Novembro 2011 
http://www.dllm.uac.pt 
 
Conferência Internacional sobre Regulação Profissional 
SOCIUS-ISEG-UTL, Representação da Comissão Europeia em Portugal, Sociedade 
Portuguesa de Psicologia Clínica, Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal  
Sala de Conferências do Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal 
11 Novembro 2011 – Conferência Geral “National and International Trends” 
12 Novembro 2011 - Seminário Internacional “Regulation, Accreditation and 
Specialisation of Psychologists in Europe” 
professionalregulation@gmail.com 
 
Call for Papers 
VII Congresso Português de Sociologia "Sociedade, Crise e Reconfigurações" 
Associação Portuguesa de Sociologia 
Universidade do Porto 
20-23 Junho de 2012 
Prazo:  18 Novembro 2011 
www.aps.pt 
 
_______________________________________________________________ 

 

DIÁRIO DA REPÚBLICA 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 44/2011. publicada em 25 de Outubro 

- Estabelece a coordenação estratégica para a diplomacia económica e a 
internacionalização da economia 
http://dre.pt/pdf1sdip/2011/10/20500/0471604716.pdf 
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Resolução do Conselho de Ministros n.º 43/2011. Publicada em 25 de Outubro 
- Aprova os Princípios Orientadores da Recuperação Extrajudicial de Devedores. 
http://dre.pt/pdf1sdip/2011/10/20500/0471404716.pdf 
 
Lei n.º 54/2011. de 19 de Outubro  
- Aprova os estatutos do conselho das finanças públicas, criado pelo artigo 12.º-I 
da Lei n.º 91/2001, de 20 de Agosto (lei de enquadramento orçamental), 
republicada pela Lei n.º 22/2011, de 20 de Maio. 
http://dre.pt/pdf1sdip/2011/10/20100/0467404678.pdf 
 
Lei n.º 53/2011. de 14 de Outubro   
- Procede à segunda alteração ao Código do Trabalho, aprovado em anexo à Lei 
n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro, estabelecendo um novo sistema de 
compensação em diversas modalidades de cessação do contrato de trabalho, 
aplicável apenas aos novos contratos de trabalho. 
http://www.dre.pt/pdf1s%5C2011%5C10%5C19800%5C0463604638.pdf 
 
Lei n.º 52/2011. de 13 de Outubro   
- Procede à sexta alteração à lei de enquadramento orçamental, aprovada pela 
Lei n.º 91/2001, de 20 de Agosto, e determina a apresentação da estratégia e 
dos procedimentos a adoptar até 2015 em matéria de enquadramento 
orçamental. 
http://www.dre.pt/pdf1s%5C2011%5C10%5C19700%5C0461204633.pdf 
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Sindicato Nacional do Ensino Superior 
Associação Sindical de Docentes e Investigadores 

www.snesup.pt 
 
Lisboa – Avenida 5 de Outubro, 104, 4º – 1050-060 LISBOA  
Atendimento – 10 - 13 e 14 - 18 Horas 
Telefone 217 995 660 – Fax 217 995 661 - snesup@snesup.pt 

 
Porto – Praça Mouzinho de Albuquerque (Rotunda da Boavista), 60 1º – 4100-357 PORTO  
Atendimento – 10 - 13 e 14 - 17 Horas 
Telefone 225 430 542 - Fax 225 430 543 - snesup.porto@snesup.pt 

 
Coimbra – Estrada da Beira, 503, R/C, A – 3030-173 COIMBRA  
Atendimento – 10 - 13 e 14 - 17 Horas 
Telefone 239 781 920 – Fax 239 781 921 - snesup.coimbra@snesup.pt 
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